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Van de redactie
WILLEMIEN SMELT-WESTERHUIS

We hebben artsen gezocht die over dit
onderwerp wilden schrijven vanuit
de praktijk, dit bleek een uitdaging.
Allemaal hebben we een goed gevulde
agenda, waarin weinig ruimte overblijft. We merken dit trouwens ook
aan de blijvende vacature voor redactiewerk. En aan de voorjaarsconferentie die niet doorging. Dit speelt niet
alleen in Nederland, maar wereldwijd
lijkt dit in toenemende mate aan de
hand. Jammer, want CMF heeft veel
potentie en als fellowship hebben
we elkaar nodig. Overigens is er nog
steeds veel bevlogenheid, of ‘spirit’:
drie nieuwe medewerkers stellen zich
voor en lees vooral de bijdrage van de
coassistenten over het congres. Verder

is er een
leuk artikel
geschreven door
studenten in
Ghana.
Dan nog
een nieuwtje! In 2012 hebben we
de vormgeving van IDDG flink op
de schop gehad. Inmiddels zijn er
weer veel vernieuwingen in vormgeversland, wat ons inspireerde
om het magazine te restylen. We
hebben gesproken met vormgever
Peter Bronsveld en zien uit naar het
septembernummer, waarin we een
strakkere stijl presenteren.
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Elf jaar geleden organiseerde de CMF
stedengroep in Utrecht een congresdag
met het thema ‘Klopt het om je hart te
geven’. Het thema orgaandonatie blijft
actueel; begin dit jaar werd ingestemd
met een nieuwe wetgeving rondom de
donorregistratie. Dit thema raakt ons
allemaal. Als arts krijgen we te maken
met (vragen over) dit onderwerp, maar
zelf hebben we (als het goed is) ook
een keuze gemaakt om wel of niet als
donor geregistreerd te zijn. In dit nummer willen we iets van de politieke discussie weergeven, door de bijdrage van
Roel Kuiper (CU) aan het debat in de
Eerste Kamer. Daarnaast interviewde
Frans Mast iemand met praktijkervaring: Fred Blokhuis stond een nier af.
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Thema
ROEL KUIPER (BEWERKT DOOR WILLEMIEN SMELT-WESTERHUIS)

In 2020 gaat de nieuwe donorwet in, die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd
wordt in het Donorregister. Op 30 januari werd het voorstel van D66 over de invoering van een Actief
Donorregistratiesysteem (ADR) besproken in de Eerste Kamer. Prof. Dr. Roel Kuiper droeg bij aan het
debat over dit onderwerp. Hieronder een ingekorte versie van deze bijdrage.

Bijdrage Christen Unie aan het

debat over orgaandonatie
Voorzitter,
Laat ik vooropstellen dat orgaandonatie door mijn partij
positief wordt bejegend. In de christelijke ethiek geldt
het als een deugd wanneer mensen hun leven inzetten
voor een ander. Orgaandonatie wordt door menigeen
gezien als daad van naastenliefde. Dit gaat echter wel
Dit debat
gepaard met een besef van
verantwoordelijkheid voor
raakt aan gevoelige
het menselijk lichaam. Het
verhoudingen
lichaam is maar niet wat
vergankelijks of bijkomstigs,
tussen burger en
maar Gods geschenk aan
overheid, en aan
ons. Mensen zijn rentmeesessentiële individuele ter over hun eigen lichaam
en hebben er goed voor te
grondrechten
zorgen. Het doneren van
een orgaan is letterlijk een
over lichamelijke
gift, genomen uit jezelf. Dat
integriteit en de
moet weloverwogen en met
onaantastbaarheid een goed motief gebeuren.

van het lichaam.
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Omdat wijzelf ons lichaam
zijn en omdat ons lichaam
een eigen waarde voor onszelf heeft, moet het afstaan
van onze organen een keuze van de persoon zelf zijn.
De eigen afweging die iemand daarin maakt, in het
geheel van eigen gevoelens, overtuigingen, gedachten,
vraagt om ruimte en respect.
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Het debat dat wij vandaag voeren is beladen. We treden
in de sfeer van persoonlijke afwegingen en belangen, zowel van patiënten die uitzien naar een nieuw orgaan als
van mensen die als donor in aanmerking komen. Wat
mag de overheid in die sfeer van persoonlijke belangen
doen? Mag ze een besluit nemen voor mensen als het
gaat over wat er gebeurt met hun eigen lichaam?

Dit debat raakt aan gevoelige verhoudingen tussen
burger en overheid, en aan essentiële individuele grondrechten over lichamelijke integriteit en de onaantastbaarheid van het lichaam. Moet dwingende wetgeving
worden ingezet om het aantal donoren te vergroten?
In ons land is welbewust vanaf het allereerste begin
gekozen voor een toestemmingssysteem bij orgaandonatie. Je bent donor als je expliciet ja hebt gezegd. De
wijziging in het beslissysteem als voorgesteld in deze
initiatiefwet betekent een ingrijpende koerswending.
De introductie van het ADR maakt dat we overgaan
naar een opt-out-systeem. Wie zich niet zelf registreert
als donor, maar ook niet reageert op oproepen dat te
doen, wordt aangemerkt als donor. Mensen zijn dus in
beginsel donor, ook al hebben zij geen uitdrukkelijke
toestemming gegeven. Na overlijden is er een door de
wet gedekte toestemming om organen uit te nemen.
Een dergelijke ingrijpende wijziging in de manier
waarop toestemming wordt verkregen behoeft een
sterke rechtvaardiging. Deze wordt aangegeven. Introductie van het ADR zou de enige manier zijn die
nog openstaat om het aantal donoren te vergroten,
zo wordt gesteld. Binnen het huidige systeem raken
de mogelijkheden uitgeput. Uiteraard heb ik ook
meegekregen dat landen met een opt-out-systeem
een beter resultaat laten zien dan landen met een
toestemmingssysteem. Dat hoeft niet te verbazen,
uiteraard. Maar de cruciale factor ligt niet in het
beslissysteem op zichzelf, zo wordt steeds gezegd,
maar in een combinatie van factoren, waaronder
de organisatie van de gezondheidszorg, een gering aantal familieweigeringen, de kwaliteit van de
communicatie. Op de website van de Nederlandse
Vereniging voor Donor Geneeskunde staat te lezen
dat er geen causaal verband is tussen genoemde

>>
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“Het gesprek over
orgaandonatie
moet niet pas
beginnen in
ziekenhuizen,
maar thuis al
en op school”

beslissystemen en het
aantal beschikbare organen.
Deze artsen menen dat de
echte winst gehaald wordt uit
voorlichting.
De bewering dat het ADR
de enige manier is het aantal
donoren te doen groeien
is dan ook van de nodige
kanttekeningen voorzien en de minister neemt deze
bewering evenmin voor zijn rekening (n.a.v. schriftelijke
vragen). Graag zou ik op dit punt een reactie van de
minister willen horen. De KNMG en anderen wijzen
steeds op het belang van de terugdringing van het aantal
familieweigeringen als bepalende factor. Als het ADR
niet de bepalende factor is, en er winst is te halen in het
terugdringen van het grote aantal (66%) familieweigeringen, dan is het de vraag of wij de weg van dit voorstel
wel moeten opgaan.
Voorzitter,
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Nu zeggen voorstanders dat het met ‘dwang’ per saldo
erg meevalt. Mensen kunnen zich toch immers uitschrijven? En de nabestaanden zijn er toch ook nog?
Mijn punt is dat we niet moeten uitgaan van een beeld
waarin iedere burger goed geïnformeerd en rationeel
tot een weloverwogen keuze komt. Veel mensen weten
zich geen raad met de kwestie, kunnen geen besluit nemen en blijven dan dus geregistreerd als donor, zonder
dat duidelijk is wat zij willen. Gevreesd wordt dat dit
in kwetsbare groepen gaat gebeuren. Ook sterven er
mensen zonder dat er nabestaanden zijn die voor hen
in overleg met de artsen kunnen treden.
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Schieten we dan wel zoveel op met het ADR? Het
aantal geregistreerde donoren zal toenemen, maar
daarmee ook de onzekerheid of mensen bij wie organen worden uitgenomen daarvoor zelf gekozen hebben. Komen er geen nabestaanden in het geweer – die
ook nog iets ‘aannemelijk’ moeten maken – dan gaat
dit door. Is dit wenselijk voor artsen, voor de samenleving, voor nabestaanden? Zal deze donorpraktijk het
vertrouwen niet zodanig kunnen aantasten dat het de
donorbereidheid juist doet afnemen? Wat schieten we
nu precies op met dit ADR? Graag hoor ik een reflectie
op dit punt van de indienster.
Voorzitter,
Mijn fractie vindt het van groot belangrijk dat er helderheid komt over de interpretatie van artikel 11 van
de Grondwet in relatie tot dit wetsvoorstel. De Raad
van State wees er al op dat de wet met de veronderstelling van instemming inbreuk maakt op het recht op de
onaantastbaarheid van het lichaam. Mensen hebben
het recht zelf over hun lichaam te beschikken. Nu heeft
dit recht het karakter van een afweerrecht, bedoeld om
de overheid geen inbreuk hierop te laten maken. Dat
gebeurt hier wel. Nu wordt uiteraard gesteld dat de
onaantastbaarheid van het lichaam niet absoluut is, en
dat de wetgever er beperkingen aan kan stellen. Deze
wet zou dat doen. De constatering is juist, maar ook te
formeel. Als we bezien wat er materieel gebeurt, dan
wordt het recht te beschikken over eigen lichaam overgenomen als mensen deze niet actief uitoefenen. Maar
past het wel bij een afweerrecht dat er een inbreuk op
plaats kan vinden, omdat en zodra de bezitter van dat
recht zich niet tegen die inbreuk heeft verweerd? Past
dit in de bedoeling van de grondwetgever? Kan men
een inbreuk maken terwijl niet duidelijk is of men
zich heeft geïnformeerd? Burgers moeten van dat volle

recht kunnen genieten zonder dat er een actie van hun
kant wordt vereist. Dit is wel een zeer wezenlijk punt,
voorzitter, en ik zou een helder antwoord van de minister willen horen, ook omdat wij hier de Grondwet
moeten interpreteren en uitleggen.
Voorzitter,
Mijn fractie vindt de voorgestelde route om te komen
tot meer orgaandonoren dubieus. Orgaandonatie moet
vrijwillig zijn en kan niet afgedwongen worden. Anderen
kunnen niet zonder instemming over iemands organen
beschikken, terwijl de persoon in kwestie er niets over
heeft gezegd. De zeggenschap over eigen lichaam moet
helemaal intact blijven. Dat is een principiële kwestie.
Het doen toenemen van het aantal donoren is en
blijft echter een prangende kwestie en een belangrijk
doel van gezondheidsbeleid. Zoals aangegeven achten
deskundigen het onzeker of het ADR op zichzelf
zal leiden tot meer donoren. De organisatie van de
gezondheidszorg, promotie en voorlichting, maar ook
toe- of afnemende verkeersveiligheid en de cultuur
rond sterven spelen een rol en zouden ook de verschillen tussen Europese landen bepalen.
De gewenste toename moet daarom berusten op vergroting van de echte bereidheid bij burgers. Daar moeten
we ons op concentreren. Belangrijk is daarom hoe mensen over het vraagstuk denken. Orgaandonatie is uiteindelijk een existentieel vraagstuk. Het dwingt mensen na
te denken over hun eigen dood en kwetsbaarheid, over
de betekenis van het eigen lichaam voor zichzelf en anderen, over de beleving van sterven en afscheid nemen.
Wie dit gesprek alleen in medisch-technische termen
voert, krijgt mensen met al hun gevoelens en gedachten
rond dit onderwerp niet over de streep.
Het gesprek over orgaandonatie moet daarom niet
pas beginnen in ziekenhuizen, maar thuis al en op
school. Het debat moet in en door mensen in de
samenleving worden gevoerd, het liefst van onderop.
Met alle sympathie voor de strijd van de initiatiefneemster proberen wij een andere weg in te slaan
omdat de kans op vergissing te groot is binnen het
ADR. Laten we dus alles eraan doen mensen te
helpen die een orgaan nodig hebben, maar het is werkelijk het beste als orgaandonatie een gift blijft waar
iemand vrijwillig toe besluit.

Agenda
8-20 juli 2018

CMF’s Developing Health Course
Locatie: Londen, Engeland
Informatie: www.cmf.org.uk
21-26 augustus 2018

ICMDA XVI World Congress
Locatie: Hyderabad, India
Informatie: http://icmda2018.org/
3 oktober 2018

NPV Bijeenkomst
Thema: Zwanger worden,
omgaan met (on)vruchtbaarheid
Locatie: Veenendaal
Informatie: www.npvzorg.nl
4 oktober 2018

BAM Congress 2018
Thema: Hoe kan mijn onderneming
een instrument zijn voor Zijn Koninkrijk?
Locatie: Bonfire, Dordrecht
Informatie: www.interserve.nl
11 oktober 2018

Informatieavond over uitzending
Locatie: Driebergen-Rijsenburg
Informatie: www.interserve.nl

Voor meer informatie of activiteiten in Nederland, zie:

www.cmf-nederland.nl
Voor overige internationale conferenties, zie:

www.icmda.net

Zoals u bekend is, heeft de Eerste Kamer op 13 februari
2018 ingestemd met het wetsvoorstel. Er stemden 38
senatoren voor en 36 senatoren tegen.
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Ik zie uit naar de antwoorden van de indienster en van
de minister. n

7

Van de bestuurstafel
PAUL LIEVERSE

Dit nummer van IDDG komt naar verwachting nog
uit voordat het ICMDA Wereldcongres in Hyderabad begint. Nog net niet te laat om een last minute
ervoor te boeken! Veel leden van CMF die niet
gaan, hebben wel een bijdrage overgemaakt naar
onze diaconale zusterorganisatie Stichting MMM,
die deze giften verdubbelt en stort in een ‘bursary
fund’ zodat een aantal deelnemers uit arme landen
kan deelnemen. Geweldig!
Op het gebied van zending mag ook de inzet van Ytina
Wolthuis genoemd worden, die in april en in juli opnieuw een sleutelrol vervulde rondom zendingsreizen
naar Libanon, zogenaamde ‘refugee outreach’. Leg met
haar contact als u in 2019 hieraan mee wil doen.
Ook in ons eigen land gebeurt van alles. In het bestuur en
bij onze andere medewerkers is een aantal wisselingen.
Nieuwe medewerkers stellen zich elders in dit blad voor,
maar we namen ook afscheid van twee medewerkers.
Bert Nanninga kan moeilijk ‘nee’ zeggen en doet
daarom van alles. Dus ook binnen CMF. Binnen het
CMF-bestuur ontwikkelde hij zich geleidelijk tot onze
huisfilosoof die hielp te relativeren, maar die daarnaast
wees op geestelijke vergezichten. Verder vervulde hij
menige spreekbeurt of workshop – en we gaan ervan
uit dat we zo af en toe op Bert een beroep mogen blijven doen. Dank je, Bert!
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Wilke Hardeman heeft u zonder het te weten vele
malen ontmoet, want zij was de kantoormedewerker
die ruim twee jaar alles op ons kantoor stroomlijnde,
de mailtjes naar u stuurde, uw bestellingen afhandelde,
enzovoort. Nu Wilke alweer een tijdje met de coschappen bezig is, vond zij het tijd om het estafettehoutje
over te dragen en hiervoor kwam ze in contact met
Anne-Ruth (zie elders in dit blad). Top, Wilke!
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De IDDG in dit voorjaar bevatte
de resultaten van een enquête
over de verhouding tussen medisch werk en rol in
de kerkgemeente en in de samenleving – zowel van
de individuele arts als van CMF als vereniging. CMF
wordt met grote regelmaat bevraagd over politieke en
ethische thema’s. Een enkele keer zien we ongevraagd
aanleiding om op een actualiteit te reageren. Een voorbeeld van dat laatste is de discussie over ‘abortus’ en de
status van het embryo binnen de internationale artsenorganisatie WMA waar de KNMG lid van is. Hierover
hebben we als vereniging een brief naar de KNMG
gestuurd waar de KNMG welwillend op reageerde.
Vaak wordt aan CMF een inbreng gevraagd in forums,
voor een spreekbeurt bij een kerkgemeente of een patiëntenvereniging, enzovoort. De genoemde enquête gaf
onder andere als uitkomst dat veel christelijke artsen een
inbreng toejuichen maar er zelf niet zo mee bezig zijn.
Als u uw naam en uw voorkeur voor een inbreng aan ons
doorgeeft, kunnen wij u bij een actuele vraag benaderen!
Nog vaker bereiken ons vragen van leden over welk
standpunt in te nemen over hoe zich op te stellen bij
ethische dilemma’s. Voorbeelden zijn een coassistent
die ingedeeld stond bij een geplande abortus provocatus, of een huisarts die problemen in zijn hagro
ondervond door zijn moeite me t euthanasie. Bent u
bereid om bij dit soort hulpvragen in te springen, dan
horen we dat ook graag. Het helpt onze vereniging tot
een ware ‘fellowship’ te maken. Hiertoe worden we
ook aangespoord: En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God
een welgevallen (Hebreeën 13 vers 16, HSV).
En o ja, noteert u alvast 17 november: onze bijzondere
conferentie ‘Tijd om te gaan?’, deze keer samen met de
christelijke vereniging van psychiaters en psychologen.

n

PhD-column
DRS. D. RAAF

Wat ik zo fijn vind aan promotieonderzoek, is dat ik
grotendeels zelf mijn dag kan indelen en de mogelijkheid
heb om veel zelfstandig te werken. Deze zelfstandigheid
is inherent aan de noodzaak tot integriteit. Tijdens mijn
opleiding tot basisarts was ik van mening dat ethiek iets
was wat vooral in de kliniek een dagelijkse rol speelt. De
gevallen van wetenschapsfraude van de afgelopen jaren
hebben mij doen realiseren dat dit niet het geval is. Op een
vrijdagavond, na een lange werkweek, heeft gemakzuchtigheid
mij doen neigen tot onethisch handelen.

Ethiek

van de vrijdagavond
Het was in het begin van mijn promotietraject. Ik was nog niet goed thuis in de statistiekprogramma’s en had moeite om mijn activiteiten te comprimeren tot een werkweek van humane
lengte. In een overleg had ik te horen gekregen dat ik diverse analyses opnieuw moest uitvoeren. Er
moest een subtiele wijziging worden aangebracht in een van de parameters. Ik bedacht me dat me dit uren
werk zou kosten en dat deze wijziging waarschijnlijk niet zou leiden tot significante wijzigingen in mijn
resultaten. De verleiding tot het niet opnieuw uitvoeren van de analyse diende zich aan. Tegelijkertijd met
deze gedachte flitsten mij doemscenario’s door het hoofd. Zou dit de eerste stap zijn op het hellende vlak
van wetenschapsfraude? Zou hier mijn wetenschappelijke carrière starten met een dubbelleven? Schitterende resultaten in de publicaties, op het fundament van gedrochtelijke frauduleuze uitspattingen, drijvend
op een plas van gemakzucht en indolentie?
Nu was dit kafkaëske toekomstbeeld deels te wijten aan slaapgebrek, een teveel aan cafeïne1 en een vleugje
prestatiedrang. Toch heeft het mij ook tot bezinning gebracht. Dit moment was voor mij een kantelpunt in
mijn aanpak van het promotietraject. Los van de extrinsieke motivatie om me te conformeren aan de ethische waarden; zou ik er onder de streep beter van worden als ik buiten de lijntjes van de ethische kleurplaat
kleur? Is mijn drang naar het leveren van prestaties de korte nachten waard? Ben ik niet een hele slechte
arts als ik mijn eigen symptomen van cafeïneoverdosering negeer?
Misschien zijn dit bekende overpeinzingen voor u. De andere lezers wil ik aanraden om enkele minuten de
tijd te nemen om de correlatie van deze vragen met hun eigen leven te vinden. n

1

Giesinger K, Hamilton DF, Erschbamer M, Jost B. Black medicine: an observational study of doctors’
coffee purchasing patterns at work. BMJ 2015;351:h6446.
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Drs. D. Raaf is gevraagd een inkijkje te geven in het turbulente – maar soms ook zeer gezapige – leven
van een PhD-student. Hij heeft besloten onder een pseudoniem te schrijven, omdat hij zich niet
belemmerd wil voelen door de eventuele uitwerkingen van zijn schrijfsels. De komende nummers
neemt hij ons mee in zijn enerverende belevenissen en gedachtespinsels als wetenschapper.
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Thema
FRANS MAST

Fred Blokhuis uit Nieuwegein (54) heeft in 2011 een nier afgestaan aan zijn zus Gerda. In het kader van
dit themanummer over orgaandonatie voerden wij een vraaggesprek met hem.

“Ik wou dat ik wat
voor je kon doen”
een ervaringsverhaal
van een nierdonor

Wat was de aanleiding voor de orgaandonatie?
Gerda is nu 61 en vanaf haar achttiende ernstig suikerpatiënte. Haar hele conditie lijdt daaronder, ook
haar organen. Zo kreeg ze te maken met diabetische
nefropathie en rond 2010 nam de nierinsufficiëntie
bedreigende vormen aan. De nierfunctie schommelde
rond de 10%. Er moest iets gebeuren. Mijn vrouw
Paula raakte tijdens een gesprek met Gerda doordrongen van de ernst en heeft aangedrongen op openheid
van zaken naar de broers en zussen.
Was jij de enig mogelijke of beschikbare donor?
Gerda komt uit een gezin van acht kinderen. Er waren
dus zeven mogelijke donoren. Om diverse redenen
hebben zich in eerste instanties drie broers beschikbaar gesteld, onder wie ik. Qua bloedwaarden en
andere vereisten bleken we alle drie een zeer goede
match met Gerda te hebben.
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Waarom ben jij de donor geworden?
De broer met de allerbeste match ging het medische
traject in. Helaas werd bij hem een mogelijke aanleg
tot een ernstige ziekte geconstateerd. Er wordt namelijk zeer zorgvuldig gehandeld. Om die reden moest
hij zich terugtrekken en schoof ik door als de meest
geschikte donor.
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Wat is het medische resultaat van de
transplantatie voor Gerda en voor jou?
We zijn heel dankbaar dat mijn nier het vanaf de eerste
dag buitengewoon goed doet bij Gerda. De nierfunctie
ligt constant boven de 70%. Ik heb me laten vertellen
dat een nier van een man sowieso wat ‘oververmogen’
heeft in een vrouwenlichaam.

Zelf heb ik niets overgehouden van de operatie. Tijdens
de eerste weken heb ik me even rustig mogen houden.
Welke overwegingen hebben er bij je gespeeld
om wel of niet je nier te doneren? Heb je overwogen dat het voor jezelf een risico zou kunnen
inhouden, hetzij tijdens de operatie, hetzij later
als je eigen, overgebleven nier ziek zou worden?
Ik ben geen held, dan nog eerder een hypochonder.
Toch heb ik geen seconde hoeven nadenken over een
donatie. Mijn zus heeft al zoveel jaren te maken met
een slechte gezondheid. Ik wou dat ik wat voor je kon
doen, dacht ik vaak. En ineens kon dat. Ik heb niet
uitputtend onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s. Overigens is het zo dat een donor zelf bovenaan
de wachtlijst komt voor een donornier bij eventuele
problemen met zijn overgebleven nier.
Heeft je christelijk geloof een rol gespeeld in je
beslissing?
Ik geloof in ‘algemene genade’. Volgens mij werkt Gods
genade ook door bij mensen buiten de kerk.
Ik zie veel liefde en belangeloosheid om me heen.
Misschien zou je met het oog op de risico’s kunnen zeggen dat een gelovige wat meer door de dood heen kan
kijken. Ik weet me hoe dan ook geborgen bij God. Maar
er zijn zat niet gelovige donoren, dus ik laat me daar niet
op voorstaan. Voor mijn vrouw en de kinderen vond ik
de operatie ingrijpender en daarom prijs ik hun moed en
liefde meer dan de mijne. Als je het biologisch bekijkt,
kan een mens met één nier leven. Heeft de Schepper dan
overdreven met die tweede nier? Ik heb wel eens gegrapt
dat Hij heeft moeten wachten tot in onze tijd, voordat
wij door hadden dat je er eentje kunt weggeven.

>>
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Zou het verschil kunnen maken als je in dit
proces begeleid wordt door een christen-arts?
Zo ja, op welke manier?
Het is fantastisch dat er overal, ook in de medische wereld, kinderen van God rondlopen. Onze kerkdiensten
worden bezocht door enkele hoogopgeleide specialisten en veel van onze gemeenteleden zijn in alle geledingen van de zorg werkzaam. Ik weet dat hun geloof
langs bijzondere wegen een rol kan spelen bij patiënten
en ik geloof dat christelijke werkers in een ziekenhuis
als een vijfde colonne van God kunnen functioneren
en aan een heel team de spirit kunnen geven. In die zin
maakt hun aanwezigheid zeker verschil. Helaas hebben
artsen nogal eens de naam dat ze bot en hautain kunnen
zijn. De artsen die mij geholpen hebben waren dat niet,
maar ze waren ook niet christelijk. Ook hier geldt voor
mij dat Gods algemene genade diep was binnen gesijpeld in de betreffende ziekenhuizen.
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Ben je anders tegen orgaandonatie gaan aankijken doordat je zelf donor bent geworden?
Zeker. Orgaandonatie bracht ik altijd in verband met
een dode donor en met een codicil. Maar nu is het een
werkelijkheid voor me geworden en heb ik existentieel
kennis gemaakt met de emoties die erbij komen kijken.
Maar ik realiseer me dat omtrent een stervende donor
nog weer heel andere emoties kunnen vrijkomen.

12

Wat is jouw visie op de nieuwe donorwet?
Ik vind het lastig. Vanwege Gerda zie ik het belang van
korte wachtlijsten. Maar het afstaan van een nier bij je
leven, of het afstaan van je stervende lief, dat zijn voor
mij nog wel twee dingen. Ik begrijp wel dat bepaalde
partijen van bovenaf dan maar iets willen forceren,
maar de nieuwe wet is me in dit opzicht toch net iets te
links. Ik denk dat er nog goed op gebroed moet worden.
Er zijn zat medische en ook ethische vragen te stellen.
Draag je een donorcodicil? Zo ja, welke keuze
heb je gemaakt?
Ik draag geen codicil. Ik draag één nier en ik vind dat
mijn gezin met de donatie een risico heeft genomen en
zodoende genoeg van mij heeft afgestaan.
Vind je dat mensen die geen donor willen
zijn ook geen recht hebben op het ontvangen
van een orgaan? Is orgaandonatie een morele
verplichting?
Zo rigide zou ik het niet willen stellen. Als ons gedrag
gaat bepalen of we voor een behandeling in aanmerking komen, is het einde zoek. Wat doen we dan met
rokers, drinkers, vreters, mensen die geen autogordel dragen? Ik ben voor een milde benadering en ik
verwacht dat er op het gebied van donatie de komende
tijd wel een stuk meer bewustwording zal komen. n

Column

MIRJAM VAN DER VEGT

Een jonge vader kreeg vorige week een nieuw leven omdat iemand hem zijn lever
beschikbaar stelde. Beschikbaarheid schenkt leven. Dat geldt ook in geestelijke
zin: wanneer iemand beschikbaar is voor jou, is dat een gift van grote waarde.
We verwarren beschikbaarheid nogal eens met bereikbaarheid. In deze jachtige tijd moet je altijd
maar bereikbaar zijn, op afroep. Maar wie altijd maar bereikbaar is, wordt uiteindelijk onbereikbaar.
Wanneer je geen rust meer hebt voor bezieling, raak je je eigen hart een beetje kwijt.

Wees onbereikbaar
om beschikbaar te zijn

De Franse abt Bernard van Clairvaux (1090) schreef er ooit een indringend gedicht
over, getiteld: Gun je jezelf. Een kleine strofe:

Wanneer je je hele leven en beleven volledig
met bezigheden doorbrengt
en geen ruimte meer voor bezinning hebt,
moet ik je hier dan om prijzen?
Ik prijs je er niet voor.
Ik geloof dat niemand je zal prijzen, die het woord van Salomo kent:
‘Wie zijn bezigheden inperkt, krijgt wijsheid.’ (Jezus Sirach 38:25)
Hoe kan je vol en echt mens zijn, wanneer je jezelf verloren hebt?
Wie met zichzelf slecht omgaat: wie kan dan goed voor anderen zijn?
Ben je voor jezelf als een vreemde?
Ben je niet allen vreemd, wanneer je jezelf vreemd bent?
Denk er dus aan: gun je jezelf.
Ik zeg niet: doe het altijd, maar ik zeg: doe het telkens weer een keer.
Gun je jezelf.
Wil jij vandaag beschikbaar zijn voor de ander? Wees dan ook beschikbaar voor jezelf. Ben je aanwezig
voor de gevoelens van je eigen hart? Om ze te beleven en te verwerken? De reden waarom niet, is bij
veel mensen omdat ze beschikbaar zijn voor haast. Haast maakt kunstenaars en heiligen kapot.

n

Mirjam van der Vegt is auteur en stiltetrainer. Ze verzorgt regelmatig trainingen voor zorgmedewerkers. Vrijwel
alle zorg in Nederland ontstond vanuit kloostercongregaties. De komende vier edities deelt Mirjam lessen
vanuit het klooster en haar eigen leven. Meer over de stiltetrainingen in de zorg: www.mirjamvandervegt.nl
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Waarvoor wil jij minder bereikbaar zijn?
Waarvoor wil jij meer beschikbaar zijn?
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Meditatief
KEES ALEMAN

Afgelopen zondag citeerde een gastpredikant in onze gemeente een van de oudvaders: “Sterven is net
met je ogen knipperen, je doet ze hier dicht en ze gaan in de eeuwigheid open”. Ik vroeg me onwillekeurig
af hoe vaak hij bij een sterfbed heeft gestaan. Het verbaasde me dat je zoiets nog kunt zeggen als je
vaker meemaakt dat iemand sterft. Juist ook het sterfbed van christenen is vaak een strijd. Ik hoorde
eens van een predikant verbonden aan een verpleeghuis dat zijn ervaring was dat ongelovigen vaker een
rustig sterfbed kennen, dan zij die geloven dat ze voor de rechterstoel van God zullen verschijnen.
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How doctors die
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Een poosje terug las ik een artikel uit
Van Abraham staat er geschreven:
een Amerikaanse krant met de kop
“En Abraham gaf de geest en stierf
“How doctors die”. Toen ik het terug
in goede ouderdom, oud en van het
probeerde te vinden met behulp van
leven zat, en hij werd tot zijn volken
Google, kwam ik meerdere artikelen
verzameld.” 1 Van Isaak staat iets vermet dezelfde kop tegen. De strekking
gelijkbaars in Genesis 35:29. Maar bij
van de meeste is hetzelfde: daar waar
Jakobs sterfbed staat iets opvallends:
veel mensen iedere therapie aangrij“Toen Jakob voleind had aan zijn
zonen bevelen te geven, zo legde hij
pen in de hoop hun leven nog een
zijn voeten samen op het bed, en hij
beetje te verlengen, kiezen juist dokgaf de geest, en hij werd verzameld tot
ters er soms voor om therapie links te
zijn volken.” 2 Wat zou dat betekenen,
laten liggen bij een infauste diagnose.
In plaats daarvan kiezen ze ervoor
“legde hij zijn voeten samen op het
nog even te genieten van hun gezin
bed en gaf de geest”? Zou het om een
of nog even een mooie reis te maken.
vorm van versterven kunnen gaan?
n Kees Aleman is kinderarts
Zij weten hoe ziek je kunt worden van
Jakob had al zijn zonen gezegend,
met Afrikaanse wortels die
sommige behandelingen en kiezen
instructies gegeven waar hij begragelooft in aanpak van extreme
er daarom voor om in die laatste fase
ven wilde worden en besloot dat het
armoede via ‘End of Poverty’
voor kwaliteit van leven te gaan in
genoeg was, ging op het bed liggen en
(EoP – Jeffrey Sachs) en zich
plaats van kwantiteit. Een keuze die
stopte met eten en drinken?
bezighoudt met theologie
niet zo gek is, maar waar wellicht
en wielrennen. En met
wetenschap: ‘evidence based’.
wel wat morele kanttekeningen bij
Toch zijn er wel teksten in het Nieute maken zijn. Veel gelovigen wijzen
we Testament te vinden die ons kunhet beslissen over je eigen dood (zoals bij euthanasie en
nen helpen bij dit morele dilemma. Ik wil beginnen
suïcide) of de dood van een ander (abortus, doodslag,
met woorden van Jezus zelf uit Lukas 12:25: “Wie van
moord) af op grond van de heilige schriften. Hoe moeten
jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn
we daarover denken bij het bekorten van je leven door
levensduur toevoegen?” 3 Sommige vertalingen kiezen
therapie af te wijzen, of het verlengen van je lijden door
hier ‘lengte’ in plaats van ‘levensduur’, wellicht omdat
naar iedere strohalm te grijpen die er nog te vinden is?
het vreemd is om een lengtemaat toe te voegen aan een
levenstijd in een tijd dat men de relativiteitstheorie van
Het is nog niet eenvoudig om voorbeelden van een
Einstein nog niet kende… Maar het Griekse woord
sterfbed te vinden in de Bijbel. In het Nieuwe Testament
ἡλικίαν dat Jezus hier gebruikt, betekent gewoon
vinden we eigenlijk vooral executies (kruisiging van
Jezus, steniging van Stephanus, onthoofding van Johan1
Genesis 25:8, Statenvertaling (1977)
nes) maar – bij mijn weten – geen enkele sterfbedscène.
2
Als ik aan een sterfbed denk in de Bijbel, komen wel de
Genesis 49:33, Statenvertaling (1977)
3
laatste momenten van de aartsvaders in me op.
Nieuwe Bijbelvertaling

Paulus spreekt zich in zijn brieven meer dan eens uit
over de wens om te sterven. Hij schrijft: “We leven in
vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons
lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.” 4 en “Want voor mij is leven Christus en sterven

winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen,
maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar
twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te
sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste;
anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven.” 5
Ik krijg van Paulus wel de indruk dat je mag verlangen
naar de dood, en dat je niet tot het uiterste hoeft te gaan
om je leven te rekken. In al deze teksten proef je dat
het arrogant is te denken dat je zelf bepaalt wanneer je
sterven gaat. Zowel als je denkt je leven te bekorten, of
het te verlengen, in beide gevallen zit je op de stoel van
God. Maak je daar nou geen zorgen over, zegt Jezus in
Lukas 12, je hebt het toch niet in de hand. Kijk naar de
raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen
voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt.
Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Kijk
naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister
niet gekleed als een van hen. 6 n
4

2 Korinthe 5:7-8, Nieuwe Bijbelvertaling

5

Filippenzen 1:21-24, Nieuwe Bijbelvertaling

6

Lukas 12:24,27, Nieuwe Bijbelvertaling

IDDG n JUNI 2018

levensduur. Een vertaling met lengte is ook mogelijk,
maar dan wordt de context geweld aangedaan. Wie
wil er nou zo’n 45 cm aan zijn lengte toevoegen? Dat
zou alleen gelden voor iemand met extreem korte
lengte. Een beetje tijd toevoegen aan een levensduur
van zestig of zeventig jaar is hier de logische vertaling.
Sommige Engelse vertalingen lossen het probleem van
ruimte en tijd op door πῆχυν te vertalen met ‘uur’ (in
plaats van ‘el’), wat verdedigbaar is aangezien het hier
waarschijnlijk om een bekende vergelijking gaat die
Jezus gebruikt. Het lijkt erop dat Jezus ons de vrijheid
geeft om er inderdaad voor te kiezen om voor de kwaliteit te gaan in plaats van de kwantiteit. We moeten
niet de illusie hebben dat we ook maar één uur aan de
kwantiteit van onze levensduur kunnen toevoegen…
Sommige commentatoren zien hier ook een referentie
naar Psalm 39:5 waar het ook over de maat van de
levensdagen gaat, slechts enkele handbreedten.
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Extra
JAAP DE GRUIJTER

Helaas, vooral voor mijzelf, ging de conferentie van
21 april niet door. Zo blijf ik met een vraag zitten die
ik graag met jullie had gedeeld. Daarom maar een
poging om mijn vraag ‘schriftelijk’ in te dienen in de
hoop op veel reagerende raadgevers.

Hoe ver kun je gaan met
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inzetten informele zorg?
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Om mijn vraag in context te plaatsen is het goed om
kort terug te gaan naar de begindagen van onze organisatie De Hoop. De Hoop is midden jaren zeventig
ontstaan als initiatief vanuit de kerken in het centrum
van Dordrecht. Het was de tijd van forse drugsproblematiek die zich zichtbaar manifesteerde in de straten
van de stad. De kosters van diverse kerken kwamen
op zondag een uur eerder naar de kerk om daar de
verslaafden uit het portiek te halen. Lastig… Gelukkig

vonden de kerken het meer dan alleen maar lastig, ze
vonden dat ze een verantwoordelijkheid hadden voor
deze mensen. Dat ze helper moesten zijn voor mensen
die geen helper meer hadden. Ze hadden een droom
op een beter perspectief voor deze mensen. En wat
is een mooier woord voor perspectief dan Hoop! Zo
ontstond de Missie van De Hoop om mensen op weg
te willen helpen naar een nieuw leven. En ja, als het
kan een Leven met een Hoofdletter.

Nu mijn vraag, of beter geformuleerd: mijn dilemma.
Hoe ver kun je gaan? Om dat te illustreren hierbij
een casus uit het echte leven. In het centrum van
onze stad woont een man die we in het taalgebruik
van nu best verward mogen noemen. Laten we hem
voor dit verhaal Marcel noemen. Marcel is even verward als slim. Zo slim dat hij alle protocollen van de
ambulancedienst uit zijn hoofd kent. Als hij verward
is, weet hij de medewerkers van de meldkamer altijd
precies die antwoorden te geven waardoor er volgens
het protocol moet worden uitgerukt. Dat leidde er
in 2016 toe dat de ambulance 256 keer onverrichter
zake is uitgerukt naar het adres van Marcel. Tot wanhoop van de medewerkers van de meldkamer die het
daarom inbrachten in het stedelijk OGGZ-overleg
waaraan De Hoop deelneemt. Een van onze medewerkers probeert in contact te komen met Marcel.
Dat lukt eerst moeizaam, maar na enige tijd van stug
volhouden krijgt Marcel enig vertrouwen in mijn
collega. Dan ontstaat er een nieuw probleem. Marcel

belt nu de ambulancedienst niet meer, maar mijn collega. Ongeveer in dezelfde frequentie. Mijn collega
krijgt spijt dat hij zijn werkmobiele nummer heeft
afgegeven en dat hij geen effectieve grens weet te stellen naar Marcel toe. Het dilemma van mijn collega:
nu opgeven is wederom het vertrouwen schaden
van Marcel. Mijn collega bespreekt zijn
dilemma met het team van vrijwilligers
van ons inloophuis, een inloopvoorziening waar Marcel geregeld komt.
Daar wordt een nieuwe
oplossing bedacht. Een
team van vrijwilligers
heeft “piketdienst” en de
mobiele telefoon waar
Marcel naar kan bellen
wordt doorgeven. Marcel accepteert het voorstel.
Ook nu aanvankelijk niet van harte, maar het werkt
wel. Geen overbelaste medewerker en Marcel die
weliswaar nog vaak belt, maar minder dan eerst. En
de ambulancedienst haalt opgelucht adem: in 2017
belt Marcel naar hen nog maar 1 keer en dat is toch
255 keer minder dan het hele jaar daarvoor!
U vraagt zich wellicht af waar hier het dilemma zit.
Dat zit in de zeer terechte vraag van een van onze vrijwilligers: “wie neemt verantwoordelijkheid als Marcel
een keer belt en echt een ambulance nodig heeft in
plaats van gerust gesteld moet worden?” En dat is een
vraag waar ik wel even over moet nadenken. Mijn behandelstaf heeft ook niet snel een dekkend antwoord.
Hoeveel verantwoordelijkheid kan de informele zorg
dragen? En hoe “dek” je dat, als organisatie en als
individueel behandelaar? Hoe WGBO en BIG-proof is
de inzet van informele zorg?
Ik heb uiteindelijk maar een briefje meegeven aan
onze vrijwilliger dat ik als eindverantwoordelijke voor
de organisatie ook verantwoordelijkheid neem voor
zijn handelen. Bovendien regel ik een terugvaloptie
van onze vrijwilligers op de formele zorg. En tegelijkertijd blijf ik zelf ook met vragen zitten. Hoe ver kun
je gaan met het inzetten van informele zorg naast onze
professionele zorg? Samen met mijn vrijwilligers en
professionals zoeken we naar de goede antwoorden.
Want er is altijd perspectief, er is altijd Hoop! n

Jaap de Gruijter is sinds 2013 bestuursvoorzitter van
De Hoop GGZ.

Heb jij een nog beter antwoord op deze vraag? Ik hoor je reactie graag op j.degruijter@dehoop.org! Heb je
interesse om bij ons te komen werken als Hoop-verlener? We hebben geregeld vacatures voor arts-assistenten
met mooie doorgroeimogelijkheden naar de huisartsengeneeskunde en KNMG-verslavingsarts. Zie daarvoor:
www.dehoop.org/vacatures/artsen
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Vanaf de jaren ‘70 is het werk gegroeid. Professie en
identiteit gingen hand in hand. Om goede verslavingszorg te kunnen bieden is het nodig om expertise
te ontwikkelen op het gebied van de psychiatrie. Zo
ontstond er ook een professioneel hulpaanbod voor
psychiatrie, al dan niet in combinatie met verslaving. Naast de zorg voor volwassenen
heeft De Hoop zich ook mogen ontwikkelen in de zorg voor jongeren.
Op dit moment is De Hoop de plek
waar de enige identiteitsvolle KJP-kliniek (psychiatrie en dubbel-diagnose)
in Nederland gehuisvest is.
Met de groei van de professie veranderde de rol van
kerken ook. De Hoop was en is afhankelijk van onze
kerkelijke achterban in gebed en giften. Maar het inzetten van de gaven (talenten, tijd) van onze achterban
is anno 2018 weer belangrijker dan ooit. We kunnen
niet zonder vrijwilligers op allerlei gebieden: chauffeur
voor tandartsbezoek, extra baliemedewerkers, tuinen gebouwenonderhoud, begeleiding tijdens uitjes,
schuldhulpmaatjes, vrijwilligers in onze inloophuizen.
Vrijwilligers zorgen letterlijk en figuurlijk voor warmte
en die onbetaalbare momenten in de zorg voor onze
cliënten. Als De Hoop hebben we met de relatie met
kerken en vrijwilligers goud in handen om informele
zorg in te kunnen zetten naast onze professionele zorg.
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Wetenschapsstage
ESTHER OORSCHOT

Ghana
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Eind vorig jaar heeft drs. Gerben Boon, in Ghana
beter bekend als tropenarts Wumpini, een oproep
geplaatst in de nieuwsbrief van CMF om studenten
te vinden die hun wetenschappelijke stage in Ghana
willen doen. Inmiddels zitten wij, Arianne, Esther en
Joris, al twee weken in Ghana om Gerben te helpen
met zijn onderzoek. Drie andere studenten zijn hun
reis naar Ghana nog aan het voorbereiden.
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Voor ons hebben de afgelopen weken vooral in het
teken gestaan van acclimatiseren in Ghana. De cultuurshock, het klimaat, het eten en de mensen, alles
is anders hier. Op dit moment spreken we een aantal
woorden Dagbani en zijn de meeste voorbereidingen
die nodig voor het interviewen zijn getroffen. Vanaf
volgende week gaan we onze informatie verzamelen
onder de zwangeren en hun mannen in Gushegu.
Tot nu toe vergoeden wij als studenten en Gerben
de kosten voor dit onderzoek zelf. Wij zijn op zoek
naar een aantal sponsoren om de kosten te dragen
die wij maken in het bezoeken van de dorpen en in

Joris Omvlee - zesdejaars jaars geneeskundestudent
aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Levi Boon - jongste zoon van Gerben en Dorien
(7 maanden)
Gerben Boon - tropenarts
Dorien Boon - verpleegkundige
Boaz Boon - oudste zoon van Gerben en Dorien
(3 jaar)
Esther Oorschot - vierdejaars geneeskundestudent
aan de universiteit Leiden.
het tegemoetkomen van de vele lokale Ghanezen die
meehelpen met het onderzoek. Zou u ons daarbij willen helpen? U kunt een bijdrage overmaken
naar Project Share Nederland, IBAN: NL83RABO0152556281, ‘t.b.v. project moeder en kind’.
Daarbij vragen wij ook om gebed; Project Share zet
zich al jaren in om deze moslimregio te bereiken met
het goede nieuws van Jezus Christus, dit onderzoek
is daar onderdeel van. Uw hulp, op wat voor manier
dan ook, is meer dan welkom. n
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In Ghana zijn wij nu bezig met de laatste voorbereidingen voor het kwalitatief onderzoek. De eerste
interviews zijn gepland en de dorpen waar we mannen
en vrouwen willen interviewen zijn uitgekozen. In
het noorden van Ghana is de maternale en neonatale
mortaliteit enorm hoog. Met het oog op de bouw van
een nieuwe kliniek voor maternale en neonatale zorg,
zoeken wij in ons onderzoek naar mogelijkheden om
deze mortaliteit te verlagen. We richten ons nu op het
bepalen van de factoren die het hulpzoek-gedrag van
vrouwen beïnvloeden tijdens hun zwangerschap en
bevalling. Ook zal er specifiek gekeken worden naar de
rol van mannen in dit hele proces.

Groepsfoto, vlnr: Arianne Bouman - vierdejaars
geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit
Nijmegen
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Voorstellen

IDDG n JUNI 2018

Coralien Vink- van Setten Martijn van Rijswijk
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NIEUW BESTUURSLID

NIEUW BESTUURSLID

Mijn geneeskunde studie deed ik aan de VU,
maar toen ik trouwde met Reinier verhuisde
ik terug naar Veenendaal. Aan het einde van
mijn coschappen raakte ik geïnteresseerd in de
nefrologie. Ik had toen het geluk dat ik in het
Radboudumc in Nijmegen kon gaan werken op
de afdeling Nierziekten. Daar doe ik nu onderzoek
naar membraneuze nefropathie, een van de
oorzaken van nefrotisch syndroom. Als dat
onderzoek is afgerond hoop ik de opleiding tot
internist-nefroloog te kunnen gaan doen.

In het voorjaar 2018 heb ik besloten deel
te worden van het artsenbestuur van CMF.
Aanvankelijk zal dit vooral bestaan uit het
afronden van lopende projecten bij de
studententak, maar daarna hoop ik met frisse
moed aan de slag te gaan voor het artsendeel.
Een logische overgang, nu ik zelf in april mijn bul
heb behaald en de eed heb afgelegd.

Als student en coassistent was ik betrokken bij de
CMF stedengroep in Amsterdam. In Nijmegen ben
ik weer betrokken bij de arts-assistentenkring en ook
probeer ik regelmatig de kring in de Gelderse Vallei te
bezoeken. Het waardevolle aan CMF vind ik dat je er
gedwongen wordt tot bezinning. In het dagelijks doktersbestaan loop ik wel eens het risico om de focus te
verliezen. Kijk ik wel naar patiënten op de manier die
de Heere van mij vraagt?! Als God met geduld met mij
omgaat, vraagt Hij ook aan mij om geduld te hebben
met en liefde te hebben voor patiënten en collega’s. Hoe
ga ik de extra mijl? Hoe blijf ik ontspannen onder die
opdracht…? Maar ook, hoe leg ik uit waar ik als christen voor sta op medisch-ethisch vlak? Hoe voorkom ik
dat ik allerlei ontwikkelingen heel normaal ga vinden,
terwijl ik ten diepste weet dat het niet normaal zou
moeten zijn? Nogal eens krijg ik een spiegel voorgehouden als ik me voorbereid op een avond, als ik de
IDDG lees of in de gesprekken met collegae tijdens een
conferentiebezoek. Door lid te worden van het bestuur
hoop ik mee te kunnen bouwen aan het mooie netwerk
voor bezinning dat CMF Nederland biedt. n

Geboren en getogen op het mooie Goeree-Overflakkee
ben ik na mijn eindexamen naar Amsterdam vertrokken. Inmiddels woon en studeer ik hier al zeven jaar
en ben ik bezig aan mijn vijfde jaar geneeskunde aan
de Universiteit van Amsterdam.
Kort wat over mijzelf: na te zijn geboren in Zuid-Afrika
ben ik vanaf mijn vierde levensjaar opgegroeid in
Nederland. Hierdoor vind ik het erg leuk om mensen
uit andere culturen te ontmoeten en wil ik graag meer
van en over hen leren. Om deze reden ben ik in mijn
laatste jaar geneeskunde een half jaar naar de Oostkaap en Johannesburg (Zuid-Afrika…) gegaan en ben
ik in Utrecht al langere tijd betrokken bij de opvang
van ongedocumenteerden. In het dagelijks leven ben
ik werkzaam als invallende doktersassistent bij huisartspraktijken, waarna ik in juli naar Londen zal gaan
voor de Developing Health Course van onze Engelse
buren (CMF UK) en per augustus zal starten als ANIOS
kindergeneeskunde in het Diakonessenhuis in Utrecht.
Dat geeft me nu voldoende tijd voor andere klussen en
hobby’s, waarbij ik het leuk vind om mij te verdiepen in
onderwerpen op het raakvlak van geneeskunde en filosofie. Een overblijfsel van de master Ethiek die ik eerder
heb afgerond. Al met al zie ik mezelf als een manusjevan-alles met een brede interesse. n

Boekrecensie
CAROLINE HILDERING

Barmhartig leven
de zeven werken van barmhartigheid
De schrijver

NIEUWE SECRETARIEEL MEDEWERKER

Een paar weken geleden kreeg ik een vacature
toegestuurd om secretarieel medewerker te
worden bij CMF en binnenkort neem ik dan ook
het stokje over van Wilke Hardeman.

Om te weten wie die nieuwe secretarieel medewerker
is, zal ik me even voorstellen: mijn naam is Anne-Ruth
Verkuil en ik ben 19 jaar. Ruim een jaar geleden hoorde ik dat ik was toegelaten tot de geneeskundestudie in
Utrecht. Momenteel ben ik dus, met alle plezier, eerstejaars geneeskundestudent. Naast de studie ben ik lid
van studentenvereniging Sola Scriptura, het Utrechtse
dispuut van de C.S.F.R. Ook maak ik onderdeel uit van
het medisch studententeam van het UMC Utrecht en
werk ik vanuit dat team als afdelingsassistent in het
geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Omdat mijn woonplaats Zijderveld niet al te ver
van Utrecht vandaan is, woon ik nog thuis, samen met
mijn ouders, twee zussen en een broertje. In mijn vrije
tijd maak ik graag muziek of bak ik wat lekkers.
Ik vind het belangrijk dat CMF er is om christelijke
artsen toe te rusten in christen-zijn op de werkvloer
en arts-zijn in de kerk en dat er plek is voor christelijke geneeskundestudenten. Daarom ben ik blij dat
ik als secretarieel medewerker een onderdeel mag
zijn van deze vereniging en op deze manier CMF kan
ondersteunen. n

De thematiek

Barmhartig leven. De zeven
werken van barmhartigheid.
Arthur Alderliesten

Dit dunne, gemakkelijk lezende
Uitgeverij Buijten en
boekje gaat over de zeven werken
Schipperheijn Motief,
van barmhartigheid. Geïnspireerd
2016, 95 pagina’s,
ISBN 9789058819314,
door Bonhoeffer beschrijft het
e 11,50
hoofdstuk voor hoofdstuk van elk
werk onder andere de oorsprong,
de Bijbelse grond, hoe Dietrich Bonhoeffer erover
dacht en deed en hoe we de werken in de actualiteit
tot leven kunnen brengen. Ook de betreffende panelen uit het geschilderde veelluik van de Meester van
Alkmaar, waar de zeven werken op afgebeeld zijn,
krijgen als korte intermezzo’s een plaats in dit boekje.
Al met al is het een laagdrempelige, historisch-culturele en praktisch aansporende bundel voor wie kennis
wil maken met deze werken van barmhartigheid.

Opvallende citaten
“Het rooms-katholicisme heeft in zijn geschiedenis meer aandacht geschonken aan de werken van
barmhartigheid dan het protestantisme. (...) De reformatoren hebben echter nooit bedoeld de werken te
marginaliseren. Wél om ze een andere theologische
positie te geven. (...) Goede werken maken nooit een
goede man, schrijft de hervormer (Martin Luther, red.),
maar een goede man doet goede werken.”
“Barmhartigheid is geen wapen, maar een manier
van leven. Een levensstijl die antichristelijke machten
irriteert en tot reactie leidt. Het herinnert hen aan
hun eigen tekort.” n
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Anne-Ruth Verkuil

Arthur Alderliesten (1979) is als
directeur verbonden aan de VBOK.
In 2004 raakte hij gefascineerd
door de persoon van Dietrich
Bonhoeffer, een luthers predikant
uit Duitsland die leefde van 1906
tot 1945. Het is de bewondering
voor de actualiteit van Bonhoeffers
denkwijze die Alderliesten inspireerde tot het houden van lezingen
en schrijven van artikelen; zo ook
dit boekje, uitgegeven in het ‘Jaar
van de Barmhartigheid’.
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Terugblik
RYAN PROOS
LID CMF LEIDEN

Het karakter van een koning. Hoe kunnen wij ons karakter
zo ontplooien dat het koninklijk wordt? Daarbij bedoel ik
niet het karakter van koning Saul en zelfs niet van koning
Willem-Alexander, maar van de Koning die zowel onder
het bord “Jezus, de Nazarener, de koning der Joden”
hing, als aan de rechterhand van Zijn Vader zit en eeuwig
regeert. Hoe stralen wij dat karakter uit in collegezalen,
ziekenhuisgangen of spreekkamers? Deze vraag vat het
centrale thema, “Koninklijk karakter”, van het majestueuze
CMF studentencongres van 2018 samen.

Terugblik Studentencongres 2018

‘Koninklijk Karakter’
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Vrijdagavond
Eén voor één kwamen de studenten aan vanuit alle
hoeken van het land. Het veelbelovende congres werd
geopend met een klassieke maaltijd: Chinees. Toen
dat eenmaal achter de kiezen was en de vaat ook weer
schoon in de kasten stond, werd het thema ‘Koninklijk Karakter’ ingeleid. In groepjes werd er samen met
enkele medisch specialisten nagedacht over een aantal
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eigenschappen van het Koninklijke karakter: liefde,
geloof, moed, dienstbaarheid en geduld/zelfbeheersing.
Vervolgens namen we het tegen elkaar op in de kennismakingsspelletjes waarbij ook verschillende karaktereigenschappen aan het licht kwamen: 30 seconds (stressmanagement), torens bouwen van spaghetti en spekjes
(geduld/zelfbeheersing, cave irritatie) en Halli Galli
(altijd de eerste willen zijn, cave gekneusde vingers).

Zaterdag
Toen de slaap uit de ogen was gewreven met behulp
van een hete bak koffie bij het ontbijt, was het tijd voor
de eerste lezing van professor John Wyatt, hoogleraar Ethiek en Perinatologie aan University College
London. Op een kalme, maar meeslepende manier
werd het drama, het grote verhaal, van deze wereld
persoonlijk gemaakt. Het drama waarin voor ons
allemaal een rol is weggelegd. De grootste keuze die
wij moeten maken is of we die rol willen spelen of dat
we daarvoor weglopen. Het verhaal van het kruis, de
dwaasheid van het kruis, speelt zich af in het theater
van de kosmos. In dit theater zijn wij persoonlijk en
doelgericht geformeerd. Een formatie die zo vaak
gedegradeerd wordt tot een medisch-ethische kwestie.
John Wyatt liet met enkele persoonlijke ervaringen
zien hoe met zo’n ethische kwestie als abortus omgegaan kan worden in het licht van een persoonlijke
formatie door de Auteur van het drama.
Fragiliteit hoort echter ook bij die formatie. Als voorbeeld werd de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth gebruikt. Maria was ongeveer drie weken zwanger van de
baby Jezus, die dus rond de 2 millimeter lang was. Elizabeth was ongeveer 7 maanden zwanger van Johannes,
die dus rond de 35 centimeter lang was en al open ogen
en haar had. Als Johannes de aanwezigheid van Jezus
(2 millimeter lang!) merkt, springt hij op van vreugde
in de baarmoeder van Elizabeth. Wij mogen ook van
vreugde opspringen over de fragiliteit die Jezus vrijwillig op zich nam. Die fragiliteit geeft ons de mogelijkheid
tot een rotsvaste identiteit in Christus, een identiteit
die al voor de grondlegging van de wereld bepaald was.
Op deze manier wordt het grote drama een persoonlijk
drama in ons persoonlijke, beperkte, leven.
Terwijl de indrukwekkende lezing van John Wyatt nog
nagalmde in de gedachten en gesprekken, kregen we
lekkere broodjes en soep als lunch. Enkele organisaties
zoals Mercy Ships, Interserve, Eleos (een christelijke
GGZ), en Sensiplan (natuurlijke anticonceptie) hielden
een korte voorlichting met daarnaast de mogelijkheid
om bij de stands verder te praten.
Na de lunch was er voor een paar uur een vrij programma, waarin naar hartenlust kon worden genoten
van de zon tijdens een wandeling in de prachtige
Amerongse bossen.
Nadat de arts-assistenten zich bij de studentengroep
hadden gevoegd, hield John Wyatt de tweede lezing
van het weekend. Praktische voorbeelden, zoals

selectieve abortus bij meerlingen, werden gegeven
ter illustratie van hoe een Koninklijk karakter kan
doorschemeren in de medische ethiek. John Wyatt
durfde zich ook kwetsbaar op te stellen door over zijn
doorgemaakte psychose te vertellen en tegelijkertijd
Gods hand daarin te her- en erkennen.
De avond werd begonnen
met een heerlijk diner. Het
hoogtepunt kwam echter
daarna: een hoogstpersoonlijk concert van Elly
en Rikkert. Luid meezingen met de liedjes ging helemaal vanzelf: de teksten
kwamen allemaal bovendrijven uit het (verre?)
verleden van de kindertijd.
Rikkert, op zijn geniale
en cynische manier, droeg
enkele gedichten voor
met een medisch getint
onderwerp. Een bijzonder
geslaagde avond!

Een congres zoals
dit draagt bij aan
die ondersteuning
en bemoediging
en geeft weer hoop
en zin om met een
Koninklijk karakter
te getuigen

Zondag
Na het ontbijt leidde
Margriet van der Kooi,
geestelijk verzorger in het
St. Antonius Ziekenhuis,
een dienst. De metafoor
‘het meisje van de goede
hoop’ werd met veel praktijkvoorbeelden voor ons
geschilderd. Elk verhaal
van hoop is een echo van
het Evangelie. Waar zien wij dit meisje lopen, zitten of
huppelen, in ons dagelijks leven?

Toen de lunch ook weer voorbij was, was het tijd voor
opruimen en schoonmaken. Iedereen hielp mee, dus
binnen de kortste keren was het kamphuis weer spik
en span. Het was tijd om naar huis te gaan en afscheid
te nemen, waarbij nieuw opgedane contacten sterkte
werden gewenst met de studie of coschappen.
Wat is het waardevol om zo als christelijke geneeskundestudenten bij elkaar te zijn en elkaar te bemoedigen en ondersteunen. De dagelijkse omgang en
vriendschap met niet-christelijke medestudenten is
waardevol en leerzaam, maar vergt ook ondersteuning. Een congres zoals dit draagt bij aan die ondersteuning en bemoediging en geeft weer hoop en zin
om met een Koninklijk karakter te getuigen. Niet met
als doel mijn eer of mijn gelijk, maar tot Zijn eer en
lof. Soli Deo Gloria. n
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Na afloop werd er gezellig geborreld rond de open
haard. Contacten werden gelegd, ervaringen gedeeld en
spelletjes gespeeld totdat de nacht haar rust kreeg.
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